Op Het Palet komen kinderen uit de verf!

Februari: Jaargang 2018-2019

Belangrijke data
08 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
25 februari

Kinderen krijgen de rapporten mee
10-minuten gesprekken
Afsluiting thema Topondernemers voor
ouder(s)/verzorger(s) om 12.15 uur
10-minuten gesprekken
MARGEDAG: leerlingen zijn vrij
Start nieuw thema Topondernemers: Oorlog en vrede

Welkom op het Palet!
In januari is Wende Akkerman bij ons in groep blauw gestart.
We wensen haar een hele fijne tijd op Het Palet!

Geboren!
Op 3 januari is het gezin van juf Junilla uitgebreid met een zoon, Roan! Het gaat goed met hen, ze
genieten volop! We feliciteren het gezin en wensen ze heel veel geluk toe!

Personeel
Juf Renée is momenteel afwezig, ruim een week geleden heeft zij een operatie ondergaan. Dit is
goed verlopen, nu heeft ze tijd nodig om verder te herstellen. Zij wordt de komende tijd vervangen
door juf Henriet Bol (maandag en dinsdag) en op woensdag door juf Joyce.
We wensen juf Renée heel veel beterschap!!

De afgelopen weken hebben we veel te maken gehad met ziekte, danwel afwezigheid door
onvoorziene omstandigheden, onder het personeel. Het is erg lastig en ingewikkeld om vervanging te
vinden. Tot nu toe hebben we het gelukkig nog kunnen regelen. Ook, omdat de leerkrachten zelf veel
flexibiliteit tonen en o.a. extra werken op vrije momenten en in andere groepen staan. Neemt niet
weg dat de zorg over vervanging alleen maar toeneemt.
Op 15 maart a.s. is er een grote landelijke staking uitgeroepen, dit keer in alle onderwijs sectoren.
Momenteel inventariseren we de stakingsbereidheid op Het Palet. Ik vraag u vast rekening te houden
met het feit dat de school op 15 maart dicht kan zijn. Begin volgende week wordt u definitief
geïnformeerd.
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KiVa

“We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal”.

‘Iedereen is uniek’ staat in het teken van overeenkomsten en verschillen. De kinderen kijken naar de
gelijkenissen en verschillen die ze met andere kinderen hebben. Niet alleen met kinderen in hun eigen
groep, maar ook met kinderen in andere groepen en landen! Iedereen is uniek en iedereen mag er
zijn!
De kinderen hebben het volgende geleerd:
…weten dat we met iedereen overeenkomsten hebben, maar dat iedereen ook van elkaar verschilt;
…begrijpen dat het fijn is dat we van elkaar verschillen;
…begrijpen dat ieder mens even waardevol is;
…weten dat je rekening moet houden met iedereen om je heen;
…accepteren van onderlinge verschillen.

Cito toetsen
De Cito toetsen zijn weer afgenomen. De uitkomsten geven elk halfjaar weer stof tot nadenken. Hoe
verloopt de ontwikkeling van elk kind, van de groep en van de hele school? Deze resultaten worden
de aankomende periode binnen school besproken. Vrijdag 8 februari krijgen de leerlingen hun
rapport mee. In week 7 zijn de tien minuten gesprekken met de leerkracht(en).

KIES spel- en praatgroep
De scheiding van hun ouders is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis. Er verandert veel in het
leven van het kind: een ouder gaat weg, soms verhuist het kind en moet naar een andere school. Het
kind kan te maken krijgen met nieuwe partners van de ouders en er kan sprake zijn van een
loyaliteitsconflict.
De Kern biedt daarom een KIES spel- en praatgroep aan. In de groep bieden ze kinderen de
mogelijkheid zich te uiten over de scheiding. Ze werken aan het ontwikkelen van een grotere
draagkracht bij kinderen en meer zelfvertrouwen. Daarnaast leren ze kinderen om hulp in hun
omgeving te vragen als ze dit nodig hebben. De uitwisseling met leeftijdsgenoten in deze groep is
voor de kinderen van grote waarde. De kinderen merken dat ze niet de enige zijn. In de groep doen
ze dingen samen, zoals tekenen, speloefeningen en bewegingsoefeningen.
De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur in Hardenberg en bestaat uit maximaal 8 kinderen.
De kinderen krijgen af en toe huiswerkopdrachten mee. De groep wordt begeleid door 2
maatschappelijk werkers.
Voor de ouders van de kinderen zijn er 2 voorlichtingsbijeenkomsten. Er is een algemene
informatiebijeenkomst voor beide ouders en er zijn informatiebijeenkomsten verdeeld in een groep
voor de verzorgende ouders en niet verzorgende ouders. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders
meer informatie over het rouwproces van hun kind(eren). Aanmelden kan via
https://www.stdekern.nl/
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Gebruik van tablets en chromebooks
In de groepen 4 tot en met 8 worden tablets en chromebooks ingezet in ons onderwijs. De nadruk ligt
vooral op het rekenonderwijs. De afgelopen tijd is duidelijk geworden dat kinderen in elkaars account
kunnen werken, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Naast het gesprek hierover met de kinderen
zelf vraagt dit om noodzakelijke aanpassingen.
Sinds een paar weken is op donderdag Bert Langenbach aanwezig als ICT-specialist.
Bert begeleidt het proces om op onze school over te gaan naar een andere digitale omgeving:
MOO, Mijn Omgeving Online. MOO biedt elk kind een eigen complete, toegankelijke en veilige
digitale leeromgeving, zodat elk kind een eigen account met eigen wachtwoorden heeft.
Om de tijd tot de overgang naar de nieuwe digitale omgeving te overbruggen is er vorige week met
elke leerling een uniek wachtwoord aangemaakt.

Afsluiting topondernemers
Afgelopen periode hebben alle groepen gewerkt over het thema ‘lucht, aarde, vuur en water.’
Woensdag 13 februari is de afsluiting van dit thema. We nodigen u allen uit op woensdag om 12.15
om onze werkstukken te bekijken. U bent welkom om in de groepen te komen kijken, de leerlingen
zullen u in de klas ontvangen en de stukken presenteren.
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